Från bonnaförbättringen till
social kompetens
Värnamo Folkhögskola
1876-2016

Innehåll
Historik och framtid ur rektor Eriks perspektiv			
Värnamo folkhögskola 1991-2015, nya och förbättrade lokaler.
Stefa Iveljic								
Michael och Eva Näslund						
Bradley Abrey								
Jens Abelsson								
Mats Abelsson								
Bildmaterial - Kakoma							
Bildmaterial - Loxdale							
Bildmaterial - Textilakademins Skulpturpromenad 20160924-1002
Bildmaterial - Textilakademins Modevisning 20160527		
Teater på skolan							
Jubileumsfesten 22 oktober 2016					
Efterskrift								

2

3
9
15
17
19
22
24
28
32
35
37
40
45
48

Historik och framtid ur rektor Eriks
perspektiv
När man börjar sätta sig in i sin
skolas historia blir det hela bara
mer och mer intressant. Jag har
haft den stora förmånen att under
drygt tre år arbeta som rektor på
Värnamo Folkhögskola. Givetvis
har jag haft en viss överblick
kring vad som hänt genom åren,
men mer än rudimentär har denna
överblick inte varit. Nu ser jag
betydligt tydligare hur skolan
är ett mycket gott exempel på
småländsk envishet och klurighet.
Det har visat sig allra främst i de
skeden som skolan varit hotad
av nedläggning men också i
att finna nya vägar för att vara
aktuell och relevant. Skolan är
en regionägd och regiondriven
folkhögskola och det är en viktig
del av skolans identitet idag. Men
det är intressant att när dåvarande
landstinget tog sin hand ifrån
skolan, ja egentligen flyttade hela
skolan till Tranås, då accepterades
det inte av folkhögskoleföreningen
som lyckades driva vidare skolan i
närmare 40 år på egen hand.
Det visar också på hur starka
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band det funnits mellan Värnamo
med omnejd och Värnamo
Folkhögskola.
Under den här tiden var Axel
A:son Rydebeck skolans
föreståndare/rektor och var en
oerhört viktig person i skolans
historia. Rydebeck hade en
modern pedagogiskgrundsyn
där det var viktigt att allt
som undervisades skulle vara
lättfattligt, nöjsamt och den skulle
sporra till att studera vidare på
egen hand hela livet. Rydebeck
menar särskilt att ett gott skämt
kryddar undervisningen. Med
tanke på att Rydebäck formulerade
detta i slutet av 1880-talet så torde
han ha varit före sin tid.
Före sin tid var Värnamo
Folkhögskola också med att
samundervisa män och kvinnor.
Det var säkert inte enbart av
progressiva skäl utan också för
att folkhögskolan länge led av
problem att rekrytera elever. Men
oavsett vilka skäl som låg bakom
så var Värnamo folkhögskola först
bland alla folkhögskolor i Sverige
att bedriva samundervisning. Det
är ett arv som skolan kan vara
stolt över. När man ser det i ljuset

av den utveckling som skett på
skolan i vår tid där skolan betonar
värdet av olikheter för att skapa
spännande och lärororika möten
mellan skolans deltagare, finns en
tydlig röd tråd.
Någon verklig tumme med
ekonomi verkar inte Rydbeck
ha haft. Faktum är att en
folkhögskoleinspektör uttrycket
sig så här om Rydbeck och
Värnamo Folkhögskola: ”I
den småländska metropol, som
fordom bar ryktbarhet genom
sin marknad satt under många
år som folkhögskoleföreståndare
– hur han nu kunnat bli det – en
man, som var typisk representant
för landsortsbohemen. Det var
närmast något farsartat över
hans skola, och hur den och han
kunde existera får väl nästan
betraktas som en gåta – så
vitt man inte vill tillskriva det
den svenska hyggligheten. Det
underliga var, att eleverna i alla
fall höllo av denne ärkeslarver,
även när det var gånget så
långt utför honom, att de som
avskedspresent salade ihop en ny
kostym åt föreståndaren”. Det är
oerhört passande att Rydebecks
egna rader finns på en minnessten
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rest av skolan och elevförbundet.
Här står: ”Jag alltför lätt
och ofta gjorde, just vad jag
ingalunda borde, men däremot
rätt ofta det, jag borde gjort,
jag underlät”. Den självinsikten
kan inte många stoltsera med.
I samma anda ska läraren och
Thure Sällberg tillika redaktör
för en av Värnamontidningarna
ha uttryck sig i samband med en
skolavslutning. ”Nu ska ni inte
inbilla er, att ni lärt er mycke här.
Men om ni lärt er mycke, så ni
förstår, att ni ingenting begriper,
då har ni ändå inte gått här
förgäves”.
Värnamo Folkhögskola har också
varit ett viktigt exempel på en
folkhögskola som vurmat för
hembygden. Under tiden med Carl
Fredriksson som rektor så blev det
allt tydligare. Tydligast blev det
genom kvinnlig slöjd. Värnamo
hade varit och kom att vara under
lång tid, något av flickskola. Här
skiljer sig skolan mycket från
systerfolkhögskolan Sörängen.
Som enskild person betydde Julia
Fredricsson (född Larsson) oerhört
mycket för den utvecklingen.
Julia var både lärare och
hembygdsforskare i en och samma

person och utvecklingen av det
som idag är textilakademin lade
hon grunden för. Julia gifte sig
med rektor Carl Fredricsson under
vars period som rektor landstinget
tog över skolan 1924.
Carl var stadens mäktigaste
man med många och tunga
kommunala uppdrag vid sidan om
rektorskapet. Säkerligen alltför
tunga. 1931 tog han sitt liv i sitt
garage.
Under perioden Ernst Lundahl
blomstrade verksamheten och
både elevrekrytering, lokaler och
ekonomi utvecklades. Skolan
var inte och har inte heller vare
sig tidigare eller senare varit
särskilt hårt knutet till den
grundtvigianska traditionen.
Istället drevs skolan under
Lundahls tid som rektor mer åt det
traditionellt konservativa hållet
och det var ingen slump att skolan
kämpade till sig kungabesök i
samband med kung Gustav den VI
70-årsfirande. Dukning och meny
finns att beskåda i det historiska
rummet på skolan.
Värnamo Folkhögskola kom att
betraktas som en av pluggskolorna
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som i den stundtals hätska
diskussionen om betyg eller ej,
definitivt ställde sig positiva till
att sätta betyg på eleverna. Även
under rektor John Anderssons tid
fortsätter skolan att mer trycka
på att skolan ska medverka till
att viktiga kompetenser och inte
främst bildning.
Sten Axelsson var rektor i hela
24 år ända till 1991. Under
hans tid som rektor kan en
förstadium till dagens hälsoprofil
anas. Viktigt var starten av
fritidsledarutbildningen 1973 som
drev på denna utveckling. Allmän
kurs startade tidigt idrottsprofil
och omsorgskurserna kan man nog
också säga hade ett hälsouppdrag.
Arbetslösheten i närområdet var
hela tiden låg och bidrog inte till
att underlätta elevrekryteringen.
Det blev till att finna andra vägar.
En sådan blev att starta SFI och
den verksamheten kom att bli
oerhört stor under 1990-talet.
Totalt genomfördes under mitten
av 1990-talet under rektor Bo
Sahléns ledning cirka 12.000
deltagarveckor om året. Det
innebar cirka 400 studerande och
150 internatlever.

Under den perioden tillhörde
Värnamo Folkhögskola landets
största folkhögskolor. Därefter
kom skolan att återgår till naturlig
storlek på ungefär hälften av ovan
antal.
Under 2000-talets början
fortsatt Värnamo folkhögskola
att utvecklas. En stor
förändring var tillkomsten av
behandlingspedagogutbildningen
som passade mycket väl in i
skolans hälsoprofil.
Nya fina och fräscha lokaler för
elevboende gav också upphov
till idén att starta vandrarhem.
Sommartid och när lediga elevrum
finns, fortsätter folkhögskolan att
bedriva vandrarhem in i nutid.
Under de tre åren som jag haft
förmånen att vara rektor på
Värnamo Folkhögskola har en
viktig princip varit att skolan
ska bestå av en så stor blandning
deltagare som möjligt. Redan när
jag började var det något som jag
uppfattade som skolans styrka
även om gruppen nyanlända var
dåligt om alls representerad. Så
är inte längre fallet. Värnamo
Folkhögskola har som nämnts
en historia som utbildare i
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svenska för invandrare (SFI). Det
uppdraget avslutades i slutet av
1990-talet och blev kommunens
ansvar. Så är det huvudsakligen
även idag.
Hösten 2015 påbörjades dock ett
alternativ till studier på SFI. Det
som kallas för etableringskurs
för nyanlända. Innan Värnamo
Folkhögskola ansökte om att
få anordna etableringskurs för
nyanlända så hade ett digert
arbete gjorts för att det skulle vara
väl förankrat bland personalen
på skolan, i regionen och med
arbetsförmedlingen som är den
instans som anvisar deltagare.
Det har varit en viktig grund
till varför utbildningen av alla
inblandade anses blivit så lyckad.
Under utbildningens sex månader
så ges förstås utbildning i det
svenska språket men utöver det
har erbjudits studier i bild och
form, idrott och hälsa, drama, IT/
Data, samhällsorientering och
förberedelser för den svenska
arbetsmarknaden. Deltagare
på etableringskursen blandas
regelbundet med våra svenska
deltagare som studerar andra
utbildningar. Målen med det är
förstås att skapa nätverk mellan
svenska deltagare och invandrare.

Det ger vinster för alla inblandade.
Efter att ha genomfört
etableringskursen i ett drygt år
kan jag säga med stolthet att detta
har varit bra både för nyanlända
och för skolan som helhet. Många
deltagare har valt att fortsätta
studera på allmän kurs där de
ingår i skolans fem olika profiler.
En folkhögskola är en alldeles
utmärkt skolform när det handlar
om att skapa möten mellan
människor med olika bakgrund.
Det visste vi sedan tidigare.
Den familjära atmosfären, de
relativt små klasstorlekarna, det
personliga tilltalet, det ansvar
som deltagare tar och får från
lärare och annan personal,
aktiviteter utanför lektionstid ger
en unik möjlighet även för lyckad
integration. Det lärande som de
svenska deltagarna får genom
att få lära känna människor som
kommit till Sverige från världens
alla hörn, är också oerhört viktigt.
Skolan har också framhävt
och förtydligats hälsoprofilen
ytterligare. Idag står det för
en uppsjö olika bitar som
tillsammans ger skolan en tydlig
hälsoprofil. Det handlar om
kuratorsnärvaro varje skoldag,
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ekologisk och näringsriktig mat,
om rörelse på schemat och goda
möjligheter utanför schemat,
det handlar om en gemensamma
utbildningsövergripande aktivitet
med hälsan i centrum såsom
må-bra-dagar och fredagskurser
där deltagare från alla skolans
utbildningar blandas. Det finns
också tydliga regler när det gäller
rökning, alkohol och droger. Allt
för att istället betona vikten av
ett hälsosamt leverne. Även här
finns ett arv ända från Rydebeck
som drev alkollförbud hårt och
var aktiv i nykterhetsarbetet i
Värnamoregionen. Han tycks dock
ändå haft en pragmatisk syn då
han ska ha sagt att ”Den som ej
älskar vin, flickor och sång, han
bliver en dåre sin levnad lång”.
Nog om detta. Skolan har
blivit allt tydligare i sitt
arbete att profilera sig som
hälsofolkhögskola. Om jag får
försöka mig på att se in i framtiden
så ser jag stora möjligheter att
göra än mer på detta område. Jag
skulle gärna se att vi inom några
år får många aktivt sökande från
hela vårt land som valt att studera
här just på grund av den tydliga
folkhälsoprofilen.

Demokrati och inflytande är andra
faktorer som blivit tydligare
på skolan. Skolan har idag ett
väl utbyggt system gällande
deltagardemokrati genom
specifika råd såsom idrott- och
hälsoråd, mat-, miljö-, och städråd
och kultur och biblioteksråd.
Därutöver har deltagarrådet
och studerandeskyddsombud
en övergripande roll i
demokratiarbetet. Även när det
gäller person så är demokratin väl
utbyggd. Under senare år har ett
system med personalberedningar
och beslut via arbetsplatsträffarna
skapats. På så vis har möjligheten
att påverka övergripande beslut
blivit betydligt större.

På senare tid har alltfler av skolans
deltagare behov av särkskilt stöd.
Här har skolan utvecklats mycket
och fortsätter att så göra. Idag
finns mycket stöd att få genom
elevassistenter, specialpedagog,
tekniska hjälpmedel, studietider,
läs och skrivkurser med mera. På
skolan används läsförståelsetester
för att identifiera där hjälp behövs
och för att se utvecklingen. Det
läsfrämjande arbetet har fått stor
plats på alla skolans utbildningar.
Det finns också ett stort driv när
det gäller pedagogisk forskning
för att ännu fler deltagare ska nå
sina studiemål.

När jag ser in i framtiden utifrån
mitt perspektiv så ser jag en
Rent pedagogiskt finns tydliga
folkhögskola som har en rik och
linjer ända till Rydebeck.
stolt historia men som ändå har
Undervisningen ska inte vara
framtiden för sig. Den utveckling
alltför teoretisk utan hela tiden ska som idag pågår är jag övertygad
verkliga exempel och erfarenheter kommer att ha bäring långt in
vävas in. Ett sätt som detta sker på i framtiden. Med de orden vill
är genom studiebesök och resor.
jag tacka för mig och önska
Sedan en längre tid förekommer
ett fyrfaldigt leve för jubilaren
detta på alla skolans utbildningar
som leve hurra, hurra, hurra,
och uppfattas av såväl personal
HURRA!!!
som deltagare som mycket
positivt.
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Värnamo folkhögskola 1991-2015,
nya och förbättrade lokaler.
Det som utmärkt vår skola de senaste tjugo åren är om- och nybyggnationer.
När rektor Bo Sahlén tillträdde
sin tjänst 1991, så tog han över en
skola med god ekonomi och lokaler vilkas främsta kännetecken var
ett kraftigt eftersatt underhåll.
Bo satte igång en inre renovering
av Huvudbyggnaden, vilket ledde
till en försämrad ekonomi och
väsentligt förbättrad lokalstandard.
På den tiden bestod folkhögskolan
av: Huvudbyggnaden, Annexet,
Tegelbacken, Sunnerbo, Östbo,
Västbo, Gullåkra och Lillstugan.
Under Bo´s år på folkhögskolan
gick skolan, från hot om nedläggning alternativt flytt till Östboskolan i östra delen av Värnamo,
till en trygg tillvaro. Lokalerna på
Tegelbacken, Sunnerbo, Gullåkra
och Lillstugan avvecklades och en
nybyggnation i form av Bokullen
kom till. Bokullen stod färdig 2002
och innehåller fyrtio rum samt en
våning med undervisningslokaler
för Textilakademin och Bild- och
Form.
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Bo Sahlén– rektor 1991-2005

Bokullen som är en dubbel ordlek,
står dels för Bo (efter rektor) och
kullen, då huset byggdes på den
övre delen av skolans tomt. Vidare
står Bokullen för Bok ( för boende
och studier ) och ullen för att det
var dit textilutbildningen förlades
efter flytten från Tegelbacken.
Den hemtekniska utbildningen
som med tiden kom att bli en ren
textilutbildning – Textilakademin
– hade tidigare varit placerad på
nedervåningen på Tegelbacken. På
ovanvåningen hade skolan först
boende för de studerande och
senare gjordes lokalerna om till
klassrum för bl.a. videoprofilen på
en allmänna linjen.

Det gamla elevhemmet Sunnerbo, som skolan fick överta från
landstinget 1973 och dessförinnan
varit vårdhemmet Vilhelmshöjd,
ursprungligen grundat 1900 av
föreningen Rädda Sveriges eländigaste barn, såldes och omvandlades till bostadsrätter efter en
genomgripande renovering.
Gullåkra som när det invigdes
1940 var skolans andra elevhem
och byggnaden kallades då för
Sunnerbo. Senare tog rektorn över
nedervåningen. Fastigheten såldes
när rektor Bo Sahlén flyttade ut.
Ett av skälen till detta var att folkhögskolans rektor inte förväntades
bo på skolan. Även våra rektorer
omfattas numera av arbetstidsoch arbetsmiljölagstiftningen.

Den eternitklädda byggnaden
Lillstugan i vilken föregångaren
till Baslinjen hade sin verksamhet
avyttrades. Till skillnad får Sunnerbo och Gullåkra fanns det inget
intresse att behålla byggnaden. Köparna var ute efter marken mellan
Sunnerbo och Lillstugan och har
därefter styckat upp densamma
för att placera ut fyra s.k. moderna
hus.

Privatbostaden Gullåkra Januari 2016

Elevhemmet Sunnerbo, senare
rektorsbostaden Gullåkra

Elevhemmet Sunnerbo, numera en
bostadsrättsförening.
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Ett annat perspektiv på hur
snabbt förändringarna skett på
vår folkhögskola är inställningen
till tobaksrökning. När jag började på skolan 1993 satt deltagare
och personal och rökte inomhus.
Det fanns ett synnerligen sunkigt
rökrum i den lokal som numera
är datasalen på våning ett. Innan
ombyggnaden av huvudbyggnaden
var detta bottenvåningen. Senare
flyttades rökningen utomhus till
en speciell rökruta, som påminde
om en busshållplats. Fortfarande
var deltagarna på skolan och även
personalen tvungna att passivröka
på vägen till och från Annexet.
Från och med 2015 har rökningen
flyttats utanför skolans tomtgräns
och bedrivs nu i anslutning till
Västhorjavägen.

Kvarteret runt folkhögskolan har
blivit lite av Värnamos gräddhylla, med Tegelbacken som den
stora gräddbakelsen. Tegelbacken
köptes in av familjen Svenstig och
Andersson. Med andra ord två
kapital-starka familjer i Värnamo.
Svenstig med förankring i bilförsäljar-branschen och Andersson,
d.v.s. Tage & Söner med rötterna i
byggnadsverksamhet. Det senare
lär ha behövts då bara iordningställandet av muren runt Tegelbacken krävt ett ordentligt tag i
plånboken.
När Bo Sahlén slutade som rektor
2005 tog Thor Fossland över och
under hans år på skolan byggdes
vår fina idrottshall, som dessvärre
inte fått något roligare namn än
detta, trots vår idrottslärare Michael Näslunds önskemål om namnet Miklagård.
Denna nya idrottshall gav oss

Samlingspunkten - Rökrutan

Den nya idrottshallen
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möjligheten att använda aulan i
Huvudbyggnaden på ett annat
sätt. Här har vi under flera år haft
möjlighet att förlägga dramaundervisning och ett antal teaterföreställningar. Än har lokalen inte
uppgraderats till modern standard,
men ytan i sig är en tillgång då vi
ofta upplever att vi är trångbodda.
Under Thors korta men intensiva
period på vår skola gjordes omfattande renoveringar av huvudbyggnaden. Skolans källarvåning kom
att bli en bottenvåning efter det att
jord schaktats bort framför skolan.
Stödstenen som numera finns som
en påminnelse i trädgården flyttades ut och ett antal pelare göts

som förstärkning åt byggnaden.
Ett hisschakt byggdes. Numera är
skolan även tillgänglig för personer med rörelsenedsättning.
Hur vi lyckades klara av undervisningen under denna period, då en
stor del av skolans lokaler inte var
tillgängliga framstår som en omöjlighet, då vi även idag trots alla
lokaltillskott fortfarande upplever
oss som trångbodda.
Efter Thor anställdes Caroline Brun 2010 som rektor. Även
Caroline kom att göra manifesta
avtryck i form av en omfattande
renovering av den byggnad som vi
då kallade för Annexet. När huset
invigdes 1936 gick det under namnet Vävstugan. Vi var många som

Caroline Brun rektor 2010-2013

Thor Fosland – rektor 2005-2010
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Vävstugan 1936, senare kallad Annexet

kök, tvättstuga och lokaler för den
textila verksamheten. Idag har textilakademin en köksdel, där man
bl.a. håller till och bl.a. växtfärgar,
samt en lektionssal i vilken man
arbetar med digital bildbehandling.
Caroline stannade till 2013 på
skolan för att därefter jobba som
rektor på Sommenbygdens folkhögskola i Tranås.
Efter Caroline har nu Erik Engsbråten tagit över som rektor och
även Erik fortsätter rektorstraditionen med att bygga monument.

Samma byggnad 2016. Nu med namnet
Julias Hus

förordade att huset skulle rivas för
nybyggnation, men vår hyresvärd,
dåvarande Landstingsfastigheter,
ville annorlunda. Huset renoverades och en ny gavel med hiss
byggdes utanpå.
För att markera skolans historia
och husets användning, så fick
denna byggnad namnet Julia
Fredrikssons Hus. Denna byggnad
uppfördes ursprungligen 1936 och
innehöll då i första hand lokaler
för ”hushålls-utbildningen”. Med
andra ord fanns här ett övnings13

Elevhemmen Västbo och Östbo

Engsbo monteras på plats hösten 2015

Det senare i form av ett nytt
elevhem, som då givits det sparsmakade namnet Engsbo. I detta
moderna elevhem finns arton rum,
två lektionssalar, samt ett större
gemenskapsutrymme. I gemenskapsutrymmet finns möjligheten
att för de s.k. externatdeltagarna
att värma medhavd mat och äta
densamma.
Det nya elevhemmet Engsbo
ersätter de gamla elevhemmen
Östbo och Västbo. Västbo som var
skolans första elevhem revs 2015.
Östbo föll offer för grävskopornas
omilda behandling i mars 2016.
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Stefa Iveljic
Stefa och hennes son kom med
bussen från Zagreb till Malmö den
14 februari 1994.
Stefa och större delen av hennes
familjer var internflyktingar inom
f.d. Jugoslavien. Efter att ha lämnat
Bosnien 1992 uppehöll de sig i
Kroatien.
Stefa kom som ett anknytningsfall
till Sverige, hennes sons far hade
fått uppehållstillstånd i Sverige.
Hon kom till Värnamo, där
den behagliga belysningen, det
mjuka klimatet och den avspända
relationen mellan människorna
och allas lika värde gjorde ett stort
intryck på henne.
I Bosnien och Kroatien hade Stefa
försörjt sig på småjobb i butiker
och andra serviceinrättningar.
Hon hade en ej avslutad Högre
ekonomisk utbildning på distans.
Möjligheten till arbete och
försörjning var högst begränsad.
Stefa kom hösten 1994 in på
SFI utbildningen på vår skola.
I samband med att SFI kursen
avslutats födde Stefa sin andre
son i april 1995. Hon stannade
hemma med sin nyfödde son och
15

Stefa i arbetstagen

underhöll sina kunskaper i svenska
med hjälp av svensk radio och TV.
Ett år senare fick Stefa möjlighet
att fortsätta sina studier. Hon
läste svenska, data och engelska.
Efter utbildningen fick hon
praktisera på skolbiblioteket, jobba
i receptionen och även hjälpa till i
köket.
Stefa fick en fast tjänst som
ekonomiassistent i januari 1998.
Nu fick hon hålla i studerandekontakterna och bokföringen.
Senare tillkom budgetarbetet.
I samband med att Bokullen
blev färdig blev det även aktuellt
med vandrarhemsuppdrag.
Från 2003 har Stefa ansvarat för
skolans vandrarhem och haft
kundkontakter i samband med
bokningar.
Med fast jobb, ett par söner i
skolåldern var det dags att se över

sitt boende. Stefa har hela tiden
bott i närheten av skolan och
skaffade sig 2007 ett litet hus inom
promenadavstånd.
Stefa håller kontakten med
sina släktingar, av vilka flertalet
flyttat tillbaks till Bosnien. Stefa
säger att hon inte känner någon
hemlängtan nu när Värnamo blivit
hennes hem. Däremot saknar hon
sina närmaste släktingar.
Stefa har nu en lång erfarenhet av
skolan och säger att vi i mångt och
mycket trampar på i de hjulspår
som sattes under rektor Bo Sahléns
tid, men att det nu börjar hända
en hel del. Händelser i omvärlden
märks även i vårt skyddade hörn
av världen. Skolan har dragit igång
etableringskurser, som påminner
om den SFI undervisning som
bedrevs när Stefa själv kom till
Värnamo.
Vårt arbetssätt börjar stadgas upp
med större tydlighet och struktur.
Vi svenskar är enligt Stefa lite
”gnälliga”. Vi har haft fred i Sverige
i 200 år och kan se tillbaks på en
stabil utveckling. Enligt Stefa har
vi inte behövt lära oss att kämpa
för det som vi tar som självklart.
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Stefas ledord, som självfallet, är
en produkt av hennes upplevelser
av livet i f.d. Jugoslavien och
Sverige är: hårt arbete, lojalitet,
trovärdighet och ansvar. För att
kunna få trovärdighet måste vi
visa att vi ställer samma krav på
oss själva, som vi förväntar oss att
andra skall följa.
Stefa har även en god bild av vår
skolas kursdeltagare. Det som
märks lite över tid är att deltagarna
nu har lite svårare för ordning
och reda. Detta beror inte på
ovilja, utan snarare på att deras
omgivning inte i samma grad som
tidigare uppfostrat dem till detta.
Hushållsarbete är inte medfött
utan det måste praktiseras. I
övrigt är Stefa nöjd med att få
jobba på en folkhögskola, där
deltagarna är trevliga om än litet
egensinniga. De flesta växer som
människor och lär sig att ta plats.
Kamratskapet ger kontakter för
livet. Utbildningen är viktig, men
den sociala träningen är ännu
viktigare.

Michael och Eva Näslund
Berättelsen om Michael och
Eva börjar i Örebro.
Båda studerade under åren
1984-86 till idrottslärare
på GIH.
När de vara klara 1986 fick
de jobberbjudanden i
Värnamo kommun.
Familjen Näslund slog ner
sina bopålar i Värnamo och satte
igång med att bygga sig ett hus.
Detta hus har de flesta av de
studerande på fritidsledarlinjen
besökt i början av sin utbildning
och där blivit serverade en enklare
måltid från grillen.
Michael kommer från Uppsala,
men tillbringade tillsammans med
sina fyra bröder större delen av
sommarna hos sina morföräldrar
på Brännö. Entusiasmen för
att vara ute på vattnet med den
minutiöst skötta segelbåten
kommer med andra ord inte från
uppväxten i Uppsala. Michaels
tre bröder och syster bor numera
i Göteborgsområdet. Michaels
yngste bror Jörgen, som under
ett par år jobbade som lärare i
matematik på vår skola bor på
Brännö.
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Eva växte upp i Ulricehamn,
från nioårsålder, där hennes far
infriade sina drömmar som bonde.
Evas uppväxt på landet tar sig
bland annat uttryck i hennes stora
intresse för hästar och hästsport.
Michael delar i sin yrkeskarriär
på folkhögskolan i två delar;
15 plus 15 år. Michael började
jobba på vår skola i januari 1992
och de första femton åren hölls
lektionerna i vår kombinerade aula
och gymnastikhall. Från 2007 har
han numera tillgång till en ljus och
modern sporthall, som erbjuder
betydligt bättre möjligheter för
motion och hälsa. Dessutom
slipper han att börja sina lektioner
med att plocka ihop och ställa in
ett stort antal stolar i stolsförrådet.
Michael räknar med att han fram
till pensionen hinner jobba femton
år i de nya lokalerna.

Eva började att jobba på
folkhögskolan 1993. Hon
hade en halvtidstjänst, som
hon kompletterade med en
halvtidstjänst inom Värnamo
kommun. Värnamo kommun drog
igång ett projekt under denna tid,
i vilket flera lärare erbjöds en
utbildning till specialpedagog.
Eva nappade på detta. Värnamo
kommun var dåliga på att tillvarata
denna resurs av specialpedagoger
och Eva fick då jobb i bland
annat Reftele ( i grannkommunen
Gislaved) som specialpedagog.
Senare har denna kunskap som
specialpedagog kommit till nytta
på vår skola och Eva har dragit
ett tungt lass när hon hjälpt våra
deltagare i deras studier med
schemaval och studieupplägg.
Under åren har Michael
varit med om ett stort antal
dråpliga händelser. Under en
sommarfjällsvandring när Michael
med raska steg manade på sina
deltagare och gå långa dagspass
med tung packning, så passade
ett par illbattingar på att packa
ner en präktig gråsten i Michaels
ryggsäck. Michael höll skenet
uppe trots den ovanligt tunga
packningen.
18

En vinterfjällskurs startade
med att Michael och halva
deltagargruppen missade
avstigningen av tåget i Enafors,
då de trodde att tåget bara stannat
för en stoppsignal. De satt i sista
vagnen, som inte fick plats på
perrongen och såg bara banvallen.
När tåget satte igång igen hade
den andra halvan av gruppen
som satt längre fram i tåget och
följaktligen sett perrongen stigit
av. Michael och de som var kvar i
vagnen fick byta tåg i Storlien och
åka tillbaks till Enafors.
Michael och Eva har fått uppleva
att skolan byggts om i omgångar
och att arbetsplatserna hoppat runt.
Från att ha suttit på övervåningen
i Tegelbacken, till övervåningen
i Gullåkra, till nedervåningen i
Annexet (nuvarande Julias hus),
till övervåningen i Annexet
och slutligen tillbaks till
Huvudbyggnaden.
Michael har numera ett eget
arbetsrum i nya gymnastikhallen,
som han är mycket nöjd med.
Enda smolk i bägaren är att
gymnastikhallen inte fått det
namn som Michael föreslagit –
Miklagård.

Bradley Abrey
Bradley är uppväxt i en
engelsktalande familj i East
London, som är en miljonstad
i sydöstra Sydafrika. Egentligen
bodde han i ett samhälle strax
utanför kuststaden. Här levde
han ett bekymmerslöst liv med
företrädelsevis vita människor
omkring sig.
Han var inte speciellt medveten
om apartheidsystemet och att
svarat behandlades mycket illa i
landet. Det fanns förvisso några
svarta på skolan redan från början,
men då ANC kom till makten
1994 började fler och fler svarta
att gå på skolan. Han gick på en
och samma skola, Selborne school,
från det att han var sex år till att
han gick ut gymnasiet vid 18 års
ålder.
Han beskriver skolan som väldigt
strikt och hierarkisk. Skoluniform,
med svarta skor och slips, var
obligatorisk. Dessutom skulle alla
pojkar vara kortklippta. Idrott var
väldigt viktigt på skolan, det fanns
många olika föreningar på skolan
och alla eleverna tränade vid sidan
av studierna.
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Bradley Abrey

Efter studenten åkte runt
hela världen med en kristen
frivilligorganisation. Han arbetade
i maskinrummet på båten Logos
Hope och utbildade sig också
till brandman. Logos Hope hade
bl.a. med sig världens största
bokhandel i lasten, tanken med det
var att dela med sig av litteratur till
människor som kanske inte hade
tillgång till det.
På luciadagen 2010 kom han
så till Sverige och började
arbeta som volontär på en
fritidsgård på Råslätt i Jönköping.

Tillsammans med den smått
legendariska ungdomsledaren,
Peter Magnusson, arbetade han
med utsatta grupper av ungdomar
på fritidsgården Underground.
På gården fokuserar de mest på
tjejerna, killarna tar sin plats
ändå. Mestadels kommer tjejerna
med egna initiativ på aktiviteter
och Bradleys uppgift blir att
stötta detta på olika sätt. Han
tycker att det är spännande att
bo och arbeta i ett multikulturellt
område som Råslätt. Visst finns
det sociala problem, men det är
samtidigt ett väldigt dynamisk och
kreativ miljö. Det är kul att träffa
människor från hela världen, jag
har fått nya perspektiv och lärt
mig hur andra kulturer fungerar,
säger Bradley. Nackdelen att bo i
ett sådant område är att det blir
svårare att lära sig svenska, det
är helt enkelt mer gångbart med
engelska.
Han trivdes väldigt bra med
att jobba med ungdomarna på
Råslätt, men ville samtidigt skaffa
sig en svensk utbildning. Vad
vore då bättre än att söka sig till
fritidsledarutbildningen? Först
ville han läsa den på distans,
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men på den utbildningen var
det 25-årsgräns, så det fick bli
Värnamo folkhögskola istället
som var den närmaste. När han
kom till skolan i maj 2013 på
en besöksdag konstaterades att
hans kunskaper i det svenska
språket inte riktigt räckte till.
Därför rekommenderades han
att gå ett år på allmän kurs först.
Så blev det och i augusti samma
år började han sina studier på
skolan. Jag minns att jag började
läsa samhällskunskap och jag
blev förskräckt då jag insåg hur
lite jag förstod, säger Bradley
med en rysning. Han pluggade
fruktansvärt hårt, det fanns inget
val för han hade sitt mål klart.
Det var fritidsledare han skulle
bli. Första terminen var överlag
mycket svår, vårterminen gick
något bättre. ”Jag fick all stöttning
jag kunde få och till slut klarade
jag alla kurser”, säger han med en
suck.
Bradley tycker att skolan är
mysig och att det alltid är roligt
att vara här, trots att det till och
från har varit tufft. Efter ett år på
allmän kurs kunde han börja på
fritidledarutbildningen. Återigen

blev första terminen tuff. Han
tänker tillbaka och säger: ”Jag
visste inte hur jag skulle klara ut
det hela. För mig är det viktigt
att uttrycka mig korrekt och
jag blir irriterad då jag märker
att det blir fel.” Han är tacksam
för alla som har haft tålamod
med att språket inte alltid har
varit perfekt. Han tycker att det
mesta har varit bra, speciellt att
det inte bara har varit teori utan
också mycket andra aktiviteter
som exempelvis: Fjällvandringar,
seglarutbildning och studiebesök
i andra länder. ”Jag har fått en
bra grund att stå på”, säger han
med en viss stolthet i rösten. Nu
skriver han på ett examensarbete
som handlar om hur fritidsledare
och fritidspedagoger
arbetar med ungdomar med
funktionsnedsättning. ”Jag har
ingen erfarenhet av detta, därför
ville jag lära mig mer om det”,
säger han.
Nu går det ganska bra att läsa och
skriva på svenska. Ett stöd har
han i sin svenska fru, Alice, som
han träffade på Malmöfestivalen
2011. I vår avslutar han sina
studier här, förhoppningsvis får
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han ett förnyat uppehållstillstånd.
Annars kan han tänka sig att flytta
tillbaka till Sydafrika. ”Jag vill ta
mina erfarenheter till Sydafrika.
En dröm är att bygga fritidsgårdar
i fattiga områden. Det är så lätt
att hamna i kriminalitet och
missbruk där och ungdomarna
behöver bra förebilder och en
vettig sysselsättning”. ”Hur går det
med Alice då?” Frågar jag. ”Hon
är sjuksköterska och har inga
problem att få ett jobb där”, säger
han med ett leende.

Jens Abelsson
Jens är 24 år och kommer från
den lilla byn Hjälmseryd i Sävsjö
kommun. Egentligen är det inte
ens i Hjämseryd han har vuxit
upp, utan ute på landet på den
gård som hans morfar fick ärva.
Där växte han upp med föräldrar
och fyra syskon. Det var en
lycklig tid med familj och mycket
idrott, berättar Jens. Just familjen
har varit viktig för honom och
hans äldre syskon har inspirerat
honom mycket, inte minst den
äldre brodern Klas som är lektor
på universitet i Köpenhamn. Jens
ville, precis som Klas, skaffa sig en
högre utbildning.
Jens har, till skillnad för de flesta
som går allmän kurs, fullständiga
gymnasiebetyg. Han gick
naturvetenskaplig/teknisk linje
i Sävsjö med tanke på att han
ville läsa på högskolan. Matte,
fysik och kemi var dock inget
för Jens, så han la ner planerna
på att söka till högskolan.
Istället började han jobba som
snickare och som lärarvikarie.
Det var kanske där på vikariatet
i Sävsjö som drömmen om att bli
idrottslärare föddes. Sedan gjorde
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Jens Abelsson

han ett år som amfibiesoldat
inom försvarsmakten, innan
han bestämd sig för att ta tag i
studierna igen.
Målet var nu givet. Det var
idrottslärare han skulle
bli. Men var han redo för
universitetsstudier? Han var inte
riktigt trygg i sin förmåga att
studera på högre nivå, så han
beslutade att göra en mjukstart
och göra ett folkhögskoleår. Valet
av skola var givet. Redan 1944
hade hans mormor Edit, nu 92 år,
gått på skolan. Hon gick ett år på
skolan och lästa bl.a. matte och

svenska. Hon trivdes dock inte så
bra p.g.a. en elak rumskompis, så
när höet skulle bärgas där hemma
passar hon på att flytta hem. Trots
sina 92 år har hon kvar minnen
från skolan, speciellt minns hon
lärare Blomkvist.
På 90-talet gick även hans bror
Mats på skolan, så nu väntar vi
bara på nästa generation Abelsson.
Och vem vet? Vi kanske få se
en reslig och trevlig yngling här
om 20-30 år. Jens har nämligen
träffat Ylva här på skolan. Ylva
går textilakademin och planerar
precis som Jens att läsa vidare på
universitetet, så familj och barn
kanske får vänta lite. Det var
inte bara familjens erfarenheter
som avgjorde valet. Skolans
allmänna hälsoprofil och allmän
kurs idrott och hälsa passade
perfekt. Dessutom har han släkt i
Värnamo, ja Jens val av skola var
givet.
Första gången han besökte skolan
var en solig majdag 2015. Det var
besöksdag och Jens kände direkt
att detta var platsen för honom.
Han fick träffa kursföreståndaren,
Eva Näslund, som också är
ansvarig för profilen idrott och
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hälsa. Eva gjorde ett så vänligt
intryck och allt kändes helt
perfekt, berättar Jens. Sommaren
förflöt och i augusti var det dags
att börja, förutom profilen valde
Jens att läsa: Svenska, engelska och
naturkunskap. Hans oro för att han
inte skulle varar redo för högre
studier var nog obefogad, allt har
gått mycket bra och överträffat
hans förväntningar. Nu finns ingen
som helst oro inför universitetet,
förmågan finns där, både
kunskapsmässigt och mentalt.
I profilen har han framför allt lärt
sig att leda en grupp, det är en
viktig förmåga som han kommer
att ha nytta av i sitt framtida liv.
Studierna är en sak, men
folkhögskolelivet är mycket mer.
Hur är livet på skolan? Det är
härligt, säger Jens med ett stort
leende på läpparna. Det är aldrig
jobbigt att gå till skolan, det är
aldrig någon stress och miljön
är lugn och avslappad. Jens har
bott både i det äldre internatet,
Östbo, som nu är rivet och det nya,
Engsbo. Båda dessa har fungerat
bra och han trivs på boendet. Det
viktigaste är förstås människorna.
Jag känner alla och det är en och

det är en skön stämning, säger
Jens. Det viktigaste är att en får
träffa mycket olika människor. Alla
är som de är, det år både roligt och
utvecklande att träffa människor
med helt olika bakgrunder,
avslutar Jens vårt samtal.
Det är inte svårt att hålla
med om det och det kanske
är folkhögskolans viktigaste
pedagogiska särart. Det gränslösa
mötet. När jag ska gå kommer
Jens på en sak till. Skriv att det
är viktigt med aktiviteter utanför
skolan. Det blir lätt att en blir
sittande på sitt rum annars. Själv
har Jens börjat med boxning i
Värnamo BK. Han tränar två
gånger i veckan, det skulle ha
blivit tre om inte ett av dem hade
krockat med det obligatoriska
friskis- och svettispasset på
Värnamo folkhögskola

Mats Abelsson
Jag har nu hunnit fram till mitt
43e levnadsår. Jag har arbetat
som snickare i stort sett hela
mitt liv, nio år av dem som egen
företagare. Älskar känslan av
oförutsägbarheten och att få
skapa med händerna. Bor sen
nästan 20 år tillbaka i den lilla byn
Skede utanför Vetlanda. Där har
jag sett mina tre barn växa upp
tillsammans med min fru Sofia. I
skrivande stund är de 18 Simon,
15 David och 13 Agnes.
Träning har alltid varit en
stor del av mitt liv och är så
än idag. Numera mest genom
Friskis&Svettis i Vetlanda, där
både jag och min fru är väldigt
engagerade både som ledare och
genom olika uppdrag i föreningen.
Dottern Agnes har egen häst och
tävlar en del i hoppning, så där går
en hel del av min fritid.
Att gå på folkhögskola var absolut
inget jag hade funderat över
när jag blev uppsagd från mitt
arbete som snickarlärling 1992.
Hade vaga minnen av tv-serien
Lackalänga, det var väl ungefär
så långt mina kunskaper om den
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skolformen sträckte sig vid den här
tiden. Inte särskilt positiva alltså.
Arbetsmarknaden i början på
nittiotalet såg allt annat än ljus
ut, så jag funderade över olika
framtidsmöjligheter. Det enda
ämnet i skolan jag hade betyget
5 i var idrott, kanske skulle
man se vad den inriktningen
hade för möjligheter. Tjatade
till mig en ungdomspraktik på
Hofgårdsskolan i Sävsjö (7-9)
där jag bodde vid tillfället. Det
hela utvecklades mer och mer i
olika vikariat, det kändes som att
idrottslärare kunde vara något
för mig. Kruxet var ju bara att
jag inledde min yrkeskarriär som
snickarlärling vid 16års ålder. Det
skulle bli en lång resa om jag skulle
gå hela vägen.

någon form av ersättning,
motsvarande min blygsamma
arbetslöshetsersättning.
Jodå, in kom jag och dit for jag.
Förvånansvärt oförberedd på
vad som väntade. Jag hade på
något sätt helt missat att idrott
i utbildningen syftade på olika
idrotter som fotboll och hockey.
Inte Idrott som i skolidrott.
Vidare hade jag helt missat att
jag skulle ha kontaktat en lokal
idrottsförening att samverka och
utvecklas ihop med. Skolan kändes
också väldigt oförberedd på den
stora anstormningen av elever som
lågkonjunkturen skapat. De flesta
kom direkt från gymnasiet och var
i min egen ålder, så mina fördomar
om folkhögskolor kom på skam
ganska omgående.

Funderade lite på mina
valmöjligheter. En av lärarna
nämnde att Värnamo
Folkhögskola hade en utbildning
med idrottsinriktning, det
kändes som ett ganska lagom
steg att starta med. Skaffade
ansökningsblanketter och
skummade på sin höjd igenom
kursinformationen. Bråkade en
hel del med arbetsförmedlingen
och lyckades till slut få

Det stora elevantalet gjorde
att vi inte fick plats i skolans
ordinarie elevhem. Tror att det
fanns fyra på den tiden Östbo,
Västbo, sunnebo och något litet
hus med bara några rum. Så
Idrottsklassen tillsammans med en
del av mediaklassen fick residera
på Kärleken. Ett elevhem i för
någon slags sjukvårdsutbildning
tror jag. Det låg nerför backen
bredvid Lagan. Vi blev ett väldigt
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Jag kommer ihåg att första
veckorna var det ganska mycket
besvikelser. Ingen gymnastiksal!
Men vi skulle ju gå Idrottslinjen.
Sen hade vi bara en ynka
idrottslektion på schemat,
alldeles för lite tyckte vi. Min
datalärare hette Leopold och hade
förmodligen aldrig sett en dator
innan våran första lektion. Vi
fick höra att det inte fanns någon
annan att tillgå, men vi lärde av
varandra. Sakta filade man till
tillvaron, fick den att passa. Eller
vande man sig och anpassade sig.

och att skriva lyckades hon bända
upp mina ögon. Att denna lilla
oansenliga kvinna hade sådan
kraft och styrka i sig förbluffar
mig än idag. Stundtals kände jag
mig som i filmen Döda poeters
sällskap. Ville bara ställa mig på
bänken och ropa ”Oh captain, my
captain!
Hon fick mig faktiskt att känna
så. Ingen lärare har varit ens i
närheten av det, varken förr eller
senare. Ständigt överraskade hon
oss. En lektion kom vi in på ämnet
självmord. Huruvida det var fegt
och oansvarigt att ta sitt liv, när
diskussionen böljat fram och åter
ett bra tag så berättar Annica att
hennes son valt att ta sitt liv för ett
antal år sen. Vid ett annat tillfälle
fick vi reda på att hon varit svensk
mästare i pingis. 16 gånger! En
riktig superkvinna.

Jag ska ärligen erkänna att jag
inte kommer ihåg så mycket
av lektioner eller lärare, det
flyter mest ihop. Men en lärare
urskiljer sig från mängden.
Annica Guntsch! Hon är den
lärare som har påverkat mig mest
i en positiv riktning i hela mitt
liv. Jag hade henne i Svenska och
Engelska. Framförallt i litteratur

Egentligen ligger det väl utanför
skolan. Men festerna! Det var
mycket festande. Om man ville
så fanns det alltid en anledning
att festa och alltid några att
festa tillsammans med. Så här i
efterhand så inser jag ju att det inte
var alls bra för vissa elever. Men
det var inget vi tänkte på då. Det
fanns en föreningslokal på en kulle

tight gäng. Vi på Kärleken. Om
vi deltog i korpturneringar,
vilket vi gjorde så ofta vi kom åt.
Så gick vi sällan under namnet
Värnamo Folkhögskola, utan
nästan uteslutande under namnet
Kärleken.
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upp bakom skolan, kan den ha
hetat Borgen? Den hyrdes ibland
för olika festligheter, Vikingafest
minns jag att det var en gång.
Matsalen och husmor måste
ju nämnas. Kan hon ha hetat
Anne-Marie? Husmor alltså.
Åh, vad hon skämde bort oss.
Det fanns en slags trygghet i
matsalen, även om den inte var
den mysigaste man kan tänka
sig. Lite mörk och smådyster där
nerer i källaren, men trygg.
Det jag minns mest av året
på Folkhögskolan är ju alla
vännerna. Så här i efterhand
så kan jag nog se att jag var lite
reserverad och tillbakadragen,
inte för att jag skulle ha känt
igen mig i den beskrivningen
då. Men det fanns en slags
stämning på skolområdet, en
slags öppenhet. En välkomnande
nyfikenhet. Utan den hade jag
aldrig lärt känna Olof Kyrkander
som fortfarande är en av mina
bästa vänner. Eller Tomas
Gink, Andreas Lennartsson
jag fortfarande har bra kontakt
med. Malin, Helen, Denise,
Jenny, Sara, Cissi, Calle har jag
regelbunden kontakt med på
sociala medier. Sen finns det
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många mer som man följer lite
på avstånd, så man vet vad de
har för sig.
2014 så fick några gamla elever
för sig att nu var det dags för
20års jubileum. När jag fick
inbjudan på Facebook så kände
jag att det här bara måste jag
vara med på. Inte bara för
att det vore kul att träffa alla
gamla vänner igen. Utan för att
jag har insett när jag har fått
perspektiv på mitt unga jag, att
året på Värnamo Folkhögskola
är det år i mitt liv som utvecklat
mig mest. Att hamna mitt i
den smältdegel av nya vänner,
intryck och upplevelser det
formade mig på ett sätt som
det tog mig många år att inse.
Tänker alltid tillbaka på det året
med värme i bröstet.

Bildmaterial - Kakoma
Under de senaste åren har skolan
haft ett utbyte med en vänskola i
Kakoma i sydöstra Zambia.
Den organisation som initierat
verksamheten i Kakoma är ZASP.
ZASP - Zambian Association

Kan man äta dessa djur?

Bernadette besöker Sörsjö
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for Sustainable Projects - är
en politiskt och religiöst
obunden förening som arbetar
med fattigdomsbekämpning,
hälsofrågor, utbildning och
demokratiutveckling i Zambia.

Svenskt storvilt...
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Presentation av växtförädling

Kakomas Majskvar
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Grävda brunnar är viktiga.

Luftiga ”duschrum”
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Bildmaterial - Loxdale
Vår skola har under de
tre senaste åren förlagt
en intensivvecka i det
engelska språket till en
skola i Brighton.
Såväl deltagare
som personal har
erbjudites denna
möjlighet i intensiv
språkundervisning.

Loxdale Huvudbyggnaden
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Stadsrundtur i London

Traditionell engelsk stadsplanering
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Klosterruiner i Lewes

Johan Hallström med en äkta Anglofeeling
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Bildmaterial - Textilakademins Skulpturpromenad 20160924-1002
Ett led i årets jubileumsfirande var en skulpturpromnad som
Textilakademin anordnade tillsammans med kulturförvaltningen i
Värnamo.

Carl Eldhs staty Innocense i Åbroparken
försedd med balettattiraljer
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Rune Karlzons staty Löst Konflikt på
andra sidan Åbron med en förstärkt fot

Bror Marklunds staty kostymerad som en amerikansk presidentkandidat

Per-Erik Willös Värnamo Lilja snörad och hjärtfull
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Bildmaterial - Textilakademins Modevisning 20160527
Textilakademin anordnar sedan många år tillbaks en modevisning
i slutet av läsåret. Tre olika förställningar genomförsör såväl
deltagarna på skolan som övriga intresserade i närområdet.
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Teater på skolan
Under det senaste decenniet har
teater blivit en uppskattad undervisningsform på skolan.
Vår dramapedagog Marie Albertsson har breddat deltagarunderlaget. Från att i början haft fokus på
BAS linjen, så har verksamheten
utvidgats.
Den senaste uppsättningen har
deltagare från såväl BAS, Allmän
linje, Fritidsledarutbildningen och
Etableringskursen.

Johnny Ohlsson

Scen ur pjäsen Asmodeus:
Johnny Ohlsson, Annika
Person och Jens Levin

Scen ur Robin Hood
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Robin Hood, Lille John och Broder Tuck: Jörgen Andersson &
Barrie Haughton

Marie Albertsson ger aktörerna instruktioner
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Ur föreställningen Genom Tid och Rum - En saga om Sverige. Med bl.a.
Elin Breisel, Mariana Petterssopn, Josef Knutsson och Elin Johansson.

Per och Kersti samt Amor: Mariana Pettersson, David Axelsson &
Shahrazad Al Bitar
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Romeo och Julia: David Axelsson och Elin Breisel

Syriansk dans: Nebras Ghannam, Hasan Meskani, Mohammed Marza,
Sharazad Al Bitar & Mohammed Bakar Alesh
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Lysistrate och Sjörövar Jenny: Barrie Haughton & Titti Engblom
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Jubileumsfesten 22 oktober 2016
Festen hölls i gymnastikhalen, som
fick ställas iordning för ändamålet.
De olika kurserna fick hjälpa vaktmästaren med olika arbetspass.
På bilden nedan hjälper behandlingspedagogerna till med att resa
ljusrampen.
Under jubileumsmiddagen bjöds
det på underhållning och histo-
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riska resuméer.
Raymond Pettersson, svärson till
den tidigere rektorn Sten Axelsson,
läste upp ett tal av Sten som hölls
för deltagarna på skolan i början
av 1960-talet.
Talets tema att vårda sina drömmar, är fortfarande en viktig
princip.

Eva Stefanowicz, Britt Bergström, Anki Fridsäll m.fl

Raymond Pettersson och Sten Axelssons döttrar
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Rektor Erik och Micke Näslunds gitarrensemble

Fritidsledarna Pirjo, Daniel, Krunal m.fl.
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Efterskrift
Vi som har sammanställt
detta lilla jubileumshäfte
heter Per Magnusson och
Fjodor Eklund.
Syftet med häftet var att få till
bakgrundsmaterial till skolans historieskrivning. Vi har
intervjuat pedagogisk personal, administrativ personal
och några deltagare. Förhoppningsvis kompletterar detta
material äldre historieskrivning. Skolan har redan om tio
år ett 150 års jubileum.
I vår digitala tidsålder har
anteckningar och bilder en
tendens att bli svåråtkomliga
alternativt försvinna då de
inte arkiveras på samma sätt
som tidigare. Massdistributionen och massdokumentationen har även nackdelar.
För den som vill djupdyka
i Värnamo Folkhögskolas
bakgrund hänvisar vi till
Sune Larssons skrift Från
jordbruk till ordbruk, ISBN:
9163110873. Boken gavs ut i
samband med skolans 125 års
jubileum år 2001.
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En betydligt mer matnyttig bok
är Ernst Lundahls jubileumsbok
Värnamo folkhögskola under 80
år, som gavs ut 1961.
Bägge böckerna går att hitta på
antikvariat för mycket blygsamma
belopp. Sök på www.bokborsen.
se .

Per Magnusson

Fjodor Eklund på väg upp
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